
In dankbare herinnering aan 

Antonius Lambertus ter Horst 
echtgenoot van 

Theodora Henrica Mana 
ter Horst-Aaldenng 

Hij werd geboren te Gaanderen op 26 januari 1915 en 
overleed voorzien van hel H. Sacrament der Zieken op 
vrijdag 24 juli 1998 in het Shngeland Z1ekenhu1s te 
Doetinchem. 
l';'a een gezongen uitvaartdienst op 29 JUii d.a v. 
hebben. \\e zijn lichaam ter ruste gelegd op het 
parochiekerkhof van de St ~artmuskerk te Wijn
bergen. 

Nadat we op 14 januari van dit jaar nog het 50-jarig 
huwelijksfeest hebben mogen vieren. is u1teindehJk na 
een moedige strijd Pa op 83-jange leeflijd in het 
bijzijn van Ma en enkele kinderen overleden. 
Een fijne. eerlijke en rechtvaardig man en vader is van 
ons heengegaan. 
Met Ma heefl hij voor zijn gezin veel en 1,waar werk 
verrichl en lief en leed gedeeld. 
Pa was een liefhebber van de natuur, fietsen, een potje 
kaarten en vooral vissen. Hij was graag in het 
gezelschap van mensen. Eerlijk· en oprechtheid 
stonden bij Pa hoog in hei vaandel. 
Na eerst zijn militaire verplichtingen vervuld te 
hebben, 6 jaar als meelbczorgcr en ruim 13 Jaar bij de 
Vrcdcstcin werkzaam te zqn gewee~t moesl Pa door 

zware rugklachten veel te vroeg het arbeidsproces 
verlaten. 
Doch Pa bleef niet stilzitten, wanl naast Ma 1,oveel 
mogelijk te helpen, gingen ze er samen met de fiets op 
uit, deed hij mee aan de klaverjasclub en hielp hij bij 
de oprichting van de wekelijkse bejaardensoos. BiJ Pa 
en Ma stond de deur altijd open en zo is het altijd 
gebleven. Vele jaren verkocht hij loten, voor hel 
marktwezen en ten bate van het 200-jarig bestaan van 
deze kerk. 
Na een gebroken heup in 1988 onderging Pa in 1992 
een zware. maar geslaagde hartoperatie. doch de heup 
belemmerde hem, en ook Ma, voor hun ui1s1apjes op 
de fiets en uiteindelijk zelfs om met één van de 
kinderen in de au10 door het landschap 1e rijden. om 
nog te kunnen genieten van de natuur of om er eens 
even uit te zijn. 
Wij willen Pa bij ons houden in on~ hart. WIJ zullen 
hem missen. maar vooral zijn karakter. inzet en 
eerlijkheid zullen in onze gedachten blijven. 
Wij danken hem voor de liefde die Ma. kinderen en 
kleinkinderen tot de laatste dag van hem mochten 
ontvangen. 
Wij hopen op dez.elfde steun en belangs1elling als tol 
nu loe van familie, buren, vrienden en bekenden voor 
Ma in de komende periode. 

Wij willen u hartelijk danken voor uw medeleven en 
uw aanwezigheid. 

Th.H.M. ter Horst-Aaldcring 
Kinderen en kleinkinderen 

Doetinchem. 29 juli 1998 


